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چکيده
دولتملتسازی ازجمله مباحث راهبردی است که در ایران طی سالهای اخیر موررد ورجوه جو ی
واقع ش ه است .پرداختن به این مرضرع در جمهرری اسالمی ،هنگامی ضریب اهمیت بیشتری موییابو

مقاله پژوهشی

که کشرر وازه وأسیس جمهرری آذربایجان با اکثریت جمعیتیِ شیعه ،در فضای پیرامرنی ایوران ،در میویر
وحقق این فرآین برده و هرگرنه وأثیر مثبت و منفی در این رون یا اختالل در آن ،بهصررت میوتقی بور

تاریخ دریافت:

امنیت جمهرری اسالمی نیز اثرگذار است .این پژوهش درص د پاسخگریی به این پرسش اساسوی اسوت

1400/02/08

که نقش بازیگران خارجی در فراین دولت و ملتسوازی جمهورری آذربایجوان وواکنرن هگرنوه بورده و

تاریخ پذیرش:

جمهرری اسالمی هه راهبردی را بای در این رابطه اوخاذ کن ؟ بوا یافتوههوای ناشوی از وحلیوف فرضویه

1400/12/22
صص259-278 :

وحقیق ،به شیرهای ورصیفی و وحلیلی نشان داده خراه ش که این رون عالوهبر میائف داخلی ،بهش ت
متأثر از عرامف بیرونی است و ق رتهای منطقوه ای و جهوانی ،مرجبوات وقریوت بعو امنیتوی و نظوامی
علیاف ش ه و ورازن ورسعه در سایر ابعاد سیاسی و اقتصادی دهار اخوتالل شو ه اسوت .در ایون بوین،
روسیه با ه ف حفظ نفرذ در حیاط خلرت خرد؛ آمریکا با راهبرد کنترل جهان؛ نواور و اروپوا در امتو اد
سیاستهای آمریکا به جهت کنترل روسیه؛ اسرائیف با ه ف حضرر میتقی در نزدیکوی مرزهوای ایوران؛
ورکیه با اه اف نرعثمانیگری و عربیتان با نیت گیترش ای ئرلرژی وهابیت در منطقوه ،رونو دولوت و
ملتسازی را در این جمهرری مختف کردهان  .در این بین جمهرری اسالمی ایوران ،بوا پیوروی از اصورل
سیاست خارجی خرد مبتنیبر عزت ،حکمت و مصلحت ،سوعی در وونشزدایوی و همگرایوی در منطقوه
داشته ولی در نزاع بین دو همیایه (جمهرری آذربایجان و ارمنیتان) بهدلیف منازعه کالن غور

و شور

در این منطقه از یکسر و شیطنتهای پانورکی و صهیرنییتی ازسری دیگر ،در کنوار مراجهوه رسوانهای
جهانی با انقال

اسالمی ،به جانب اری مته ش ه و نترانیته است در عمف ،حین نیت خرد را به روابو

راهبردی و پای ار با جمهرری آذربایجان وب یف کن .
کليدواژهها :جمهرری آذربایجان؛ قفقاز؛ دولت و ملتسازی؛ دولتسازی؛ ملتسازی.
DOR: 20.1001.1.25381857.1401.15.54.10.5
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مقدمه
مرور تجربه دهههای اخیر نشان میدهد توسعه و پیشرفت و بهتبع آن ایجاد رفاه بررای ملرت در
کشورهایی ایجاد میشود که ثبات اقتصادی و سیاسی داشته باشند و بالعکس .در این زمینه دولرت
مبدأ و منشأ تغییر محسوب خواهرد شرد .ترأمین صرل  ،پیشررفت و توسرعه و یرره حاصر فعالیرت
دولتهایی است که نهادمند باشند .میردال توسعهنیافتگی ملتها را نشأتگرفته از وضعیتی میداند
که بر نهادهای جوامع حاکم است و اعتقاد دارد که دستیافتن بره دولرت مردرن و توسرعهیرافتگی
نیازمند اصالح در نهادهای آن جامعه اسرت (میرردال .)1968 ،نظریرات دیگرری نیرز در ایرن زمینره
وجود دارد ازجمله اینکه نهادگرایان اعتقاد دارند توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در خالء نهرادی
شک نخواهد گرفت و درنتیجه ،دولت کارآمد ظهور نمییابد .بر همین اساس اگرر بره بسریاری از
کشورهای کمتر توسعهیافته نگاه کنیم ،مشاهده میکنیم که همیشه عرد توسرعهیرافتگی از کمبرود
منابع ناشی نمیشود؛ بلکه در بیشتر موارد این توسعهنیافتگی ناشی از عد ثبات سیاسی و اجتمراعی
است (مصلینژاد.)63 :1396 ،
یکی از کشورهایی که مصداق موارد باالست ،جمهوری تازه استقاللیافتره آرربایجران اسرت.
جمهوری آرربایجان پس از رهاشدن از نظرا هرای سرابط ری سردههرای اخیرر (شروروی ،ایرران و
عثمانی) ،بهدنبال ایجاد حکمرانی بهتر در تأمین زندگی مردمان خود بوده است و در ایرن مسریر در
پی تدارک لواز آن است که مهم ترین این لواز  ،تکمی روند توسعه سیاسی برای نی بره توسرعه
اقتصادی است و چاره را در تشکی دولتی مقتدر در همراهی ملتی منسجم امکانپذیر مریدانرد .بره
همین روی ،عواملی که باعث کندشدن روند دولت ر ملتسازی در کشرور جمهروری آرربایجران
شده است ،باید احصا شود تا این امکان بهوجود بیاید که برای آنها برنامرهریرزی شرده و بتروان برا
چالشهای آن روبرو شد .به همین جهت سؤال محوری این پرژوهش ایرن خواهرد برود کره نقرش
بازیگران خارجی در فرایند دولت ر ملتسازی در جمهوری آرربایجران ترا کنرون چگونره بروده و
ایران باید چه راهبردی را در این رابطه اتخار کند؟ فرضیه پژوهش نیز بر این مبنا استوار اسرت کره
قدرتهای منطقهای و جهانی با استمرار تأثیر منفی خود در روند دولت ر ملتسازی در جمهروری
آرربایجان ،موجب حفظ گس های منازعاتی شده و با دمیدن بر التهابرات مختلرق قرومی ،دینری و
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مذهبی عامدانه ،روند دولت ر ملتسازی را به جهت حفظ نفور خود مخت میکنند و با سوارشدن
بر بنیانهای یراصی دموکراتیک ،گروهبندیهای نمایشی سیاسی و بحرانهای چندگانه هرویتی و
سرزمینی ،موجب تضعیق فرایند دولت ر ملتسازی میشروند .رو

پرژوهش تحلیلری ر توصریفی

است .همچنین بهمنظور کسب دادههای الز و جمعآوری آنها ،برر اسرتفاده از منرابع کتابخانرهای
تکیه میشود.

چهارچوب مفهومی
دولت ر ملتسازی بهواقع چیست؟ یا شاید سؤال بهتر این باشد که دولت ر ملتسازی چگونره
فرایندی است؟ و چگونه انجا میگیرد؟ یا اینکه اصالً آیا دولت ر ملتسازی فرایند واحدی دارد؟
یا این فرآیند در هر منطقه روندی متفاوت دارد؟ و اینکه جمهوری آرربایجان در کجای این مسیر
قرار دارد؟ اینها سؤاالتی هستند که باید برای آنها بهدنبال پاسخ باشیم .در ادبیرات علرو سیاسری
دولت ر ملتسازی یک فرآیند یگانه است؛ زیرا دولت و ملت به شک یرک کنشرگر یگانره دیرده
میشوند .برای اینکه بهتر موضوع فهمیده شود میتوان در ابتدا دولت و ملت را بهعنوان واحدهای
جداگانه درنظر گرفت و بهتبع آن دولتسازی و ملرتسرازی را برهصرورت تفکیرکیافتره در نظرر
گرفته و بررسی کرد .عمدتاً مفهرو «دولرتسرازی» در مرورد «توسرعه نهادهرای حکومرتمرداری»
کاربرد پیدا میکند و «ملتسازی» در مورد «توسعه و پیشرفت یک هویت مشترک» (برمرر:2003 ،
.)29
پیشرفتهای قرن هفدهم در اروپا موجب شد دولت و ملت بره هرم نزدیرک شروند و مرزهرای
گفتمانی دولت با مرزهای گفتمانی جمعیتی و هویتی ترکیب شده و از آن موقع به بعد ،برهصرورت
یکپارچه به آنها نگاه شده است .صحبت از دولت ملی نشرانه ارتبران نزدیرک برین ایرن دو مقولره
است .البته بایرد توجره داشرت اسرتفاده از وا ه دولرت ملری برا مختصرات خرود ،شرام بسریاری از
کشورهای جهان ازجمله جمهوری آرربایجان نمیشود؛ چراکه فرایند موردنظر بهصورت مطلروب
در این کشورها سپری نشده و بیشتر این کشورها را باید با عنوان شبهدولتها یرا برهعبرارتی دولرت
پسااستعماری معرفی کرد (زرگر.)108 :1386 ،
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دولت ر ملتسرازی و اینکره حاکمیرت ملری از سروی شرهروندان مرورد پرذیر

واقرع شرده و

شهروندان بهگونهای برابر و هم سط در یک جغرافیا دیده شروند رونردی اسرت کره در مرزهرای
جغرافیایی یک کشور بهوقوع میپیوندد؛ اما تبعات و پیامردهای آن از مرزهرای جغرافیرایی کشرور
خارج شده و روابط کشورها را با دیگر واحدهای سیاسری تحرت ترأثیر قررار مریدهرد (هابسربا ،1
 .)11:1383فرایند دولت ر ملتسازی چهار مرحله دارد:
.1

توسعه حس همسانی با دولت؛
ارتبا ات اجتماعی؛

.2

گستر

.3

فرسایش تعهدات اجتماعی سابط؛

.4

توسعه امکانات زیربنایی (کاظمی.)9 :2005 ،

بهنظر گیدنز دولت ملت مجموعه است که درون یک جغرافیای مشرخ

مشرروعیت داشرته و

نظا حقوقی خاص خود را در آن جغرافیا پیاده مریکنرد؛ هرمچنرین انحصرار قردرت نظرامی را در
دست داشته و ابزار اعمال حاکمیت دولت است .باید توجه داشت که شهروندان در ایرن مجموعره
حس خوبی به هویت دولت ر ملت خود دارند .مؤلفههای دولت ملت به شرح ری است:
 .1دستگاه و رهبری سیاسی با نهادهای مشخ

؛

؛

.2

سرزمین با مرزهای مشخ

.3

حاکمیت و کنترل قلمرو و مردمان درون مرزها ؛

.4

هویت مشترک شهروندی.

دولت ملت را باید خروجی جنگهای قرون وسطای اروپاییها دانست .این خروجی سالهرای
بعد همراه با استعمار اروپایی مث یک الگوی جهانی به اقصری نقران جهران عرضره شرد و جوامرع
توسعه نیافته در مقاب الگوی جدید محکو به پذیر

بودند (گیدنز.)1989 ،

اولین کسانی که الگوی جدید را قبول کردند ،همسایگان اروپاییها بودند .این پذیر

که بره

شک تحمی بود در مراح بعدی به کشرورهای دورترر نیرز سررایت کررد ،منتهرا کشرورهایی کره
بهصورت مستقیم تحت استعمار بودند ،خیلی سریعتر از دیگران به اجرای مراح گذار به الگرویی
1. Eric John Ernest Hobsbawm
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جدید تن دادند .باید توجه داشت که نقش نیروهایی کره از بیررون از مرزهرا برر کشرورهای کمترر
توسعهیافته فشار میآورد نقشی تعیینکننده بود .در مرحلره بعردی کشرورهایی کره تحرت اسرتعمار
مستقیم نبودند ولی در جنگهای خود با کشورهای اروپایی شکست خورده بودند ،دلی شکسرت
خود را عد پیروی از الگوی جدید دانستند؛ به همین دلی بهصرورت خودخواسرته و ترا حردودی
ساختگی بهسمت دولت ر ملتسازی جدید حرکت کردند تا از ایرن راه تکنولرو یهرای مردرن را
وارد کشور خود کنند .همین امر باعث شد که مستشاران زیادی در این کشورها مشغول بهکار شده
و به خیال خود مسیری را که کشورهای مدرن اروپایی رفتهاند آنها نیز ی کنند (سرینایی:1395 ،
.)17
راجع بره بسرتهبنردی نظریرات دولرت ر ملرتسرازی ،نویسرندگان براسراس اولویرتهرای خرود
دستهبندیهای خاص خود را دارند؛ ولی باید توجه داشت که بیشترین دستهبندیها برر ایرن محرور
استوار است که دولتسازی یا ملتسازی ،کردا یرک مقرد برر دیگرری اسرت؟ درواقرع در ایرن
تقسیمبندی ،زمان موضوعیت دارد .اینکه دولتسازی در ابتدا باید دنبال شود یا ملتسازی؟ در این
رابطه دو دیدگاه متفاوت را بررسی میکنیم:
الف) اولویت ملتسازی
ب) اولویت دولتسازی

مدل اول مخت

اروپا است .بر این اساس اول ملت بهوجود آمده و این ملت است کره دولرت

را بهوجود میآورد .این مدل شرام یرک پروسره بیعری و تراریخی مریشرود .مردل دو مخرت
آمریکاست در این مدل عکس مدل اروپایی ،وجود دولت بر ایجاد ملت پیشی میگیرد در ایاالت
متحده آمریکا با مهاجرت اروپاییها به آنجا ،نظا دولتداری نیز به آنجا مهاجرت کررد و قبر از
شک گیری یک هویت ملی واحد ،یک دولت واحد بهإوجود آمد (باری ر بارنر.)104 ،1999 ،1
برای تحلی بهتر در این پژوهش ،ترکیبی از دو مدل باال را بهعنوان نوع سرو درنظرر گرفتره و
جمهوری آرربایجان را در این دسته قلمداد میکنیم .این بخرش از جغرافیرا کره جمعیتری نراهمگن
دارد ،بهدنبال مناقشات قرن اخیر بین بلوک شرق و رب و پس از فروپاشی شوروی ،نرا کشروری
مستق بهنا جمهوری آرربایجان را با مرزهایی مصنوعی به خود گرفرت .در سرادهسرازی تعریرق
1. Barry-Barner
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مدل اول ،ملت همگن و در مدل دو  ،دولت مستق موجود است ولی در نوع سرو در جمهروری
آرربایجان ،دو رکن اساسی دولت ر ملت ،یعنی نه دولت مستق و نه ملت همگن وجود ندارند.
جمعیتی سنتی و ناهمگن با مرزهرایی مصرنوعی و بره فرمران بیرونری و نره در یرک برازه زمرانی
تدریجی ،بلکه به یکباره خود را در مرحلهای وارد دید که بدان عنوان ملت الصاق شده که اکنرون
نیازمند پدیدهای مدرن بهنا دولت بهعنوان قیم خود نیز میباشرد .تعریرق سراده مسرأله ایرن چنرین
است که در مدل اول ،ملت وجود داشته ،در مدل دو  ،دولت موجود است ولی در نوع سو  ،نه از
ملت خبری است نه از دولت و همزمان باید به ایجاد این دو مقوله اقدا کرد (فاض زاده.)1397 ،

دولت ـ ملتسازی آذری
 -1رقابت جهانیشدن با دولت ـ ملتسازی:
همزمانی عصر جهانیشدن با عصر دولت ر ملتسازی در بسریاری از کشرورهای جهران سرو ،
باعث بروز مشکالت عدیدهای شده است .فرایند تغییر در کشورهایی که فاقد تجربههای الز برای
ورود و گذر از مرحلهای ساختهنشده به مرحلهای جدیدتر هستند ،بسیار سخت در حال سپریشدن
است .با گستر

جهانیشدن ،مسای دولتها در داخ به مسای بینالمللی تبردی گشرته و باعرث

دخالت قدرتهای جهانی شده است .حضور قدرتهای جهانی برای استقرار مدل قدیمیترر نظرا
بینالمل یعنی دولت ر ملت و بهانههایی ازقبی گستر

دموکراسی با چاشنی مبارزه برا تروریسرم،

عمالً باعث دخالتهای آشرکار در رونرد دولرت ر ملرتسرازیهرا شرده و رونرد اجبراری دولرت ر
ملتسازی را به روند اجباریتری که هضم در نظا جهانی را خواستار است باعث گردیرده اسرت.
در شرایطی که دولت ر ملتهای ناقصی مث جمهوری آرربایجان درگیر منازعات هرویتی داخلری
خود هستند ،جهانیشدن مرزهای سنتی و البته یکی از ارکان دولت ر ملرت مردرن را درنوردیرده و
همزمان اقتدار سرزمینی و نیز حاکمیت مرزی را به چالش کشیده و در دیگر سوی ،کمرنگشردن
وفاداری شهروندان را نیز با دولت مدرن قبلی همراه کرده است .کشوری مث جمهوری آرربایجان
بدون یکردن مراح اولیه دولت ر ملتسازی وارد فرایند دیگری بهنرا جهرانیشردن گشرته کره
خود ،عاملی برهم زننده برای تکمی فرایند تشکی دولت ر ملت بهعلت ایجاد واگراییهای قرومی
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و نژادی است .این سهمخواهیهای قومی در نبود دولت ر ملت مقتدر و مدرن ،تما فرایند قبلی را
به چالش کشیده است (فاض زاده.)1397 ،
 -2ملتسازی تحمیلی و نمایشی:
مهمترین نظریات را در این حوزه بروبیکر 1دارد .او معتقد است که هدف دولتهرای درحرال
ملیشدن به حاشیهراندن گروههای قومی یرمسلط است .هدف از این کرار ایجراد نروعی همسرانی
تحمیلی و ایجاد جامعهای همگون البته بهصورت مصنوعی است .البته موفقیت در اجرای همین نوع
از سیاست نیز با مشکالت عدیدهای در کشورهای مدنظر همراه شرده و نرزاع دایمری برین دولرت و
اقوا را سبب گردیده که این مسای  ،خود مانعی جدی بر سر راه تشکی دولت مدرن شرده اسرت.
عبارت دولتهای ملت ساز از دیگر اصطالحاتی اسرت کره بروبیکرر البتره بررای کشرورهای قفقراز
ازجمله جمهوری آرربایجان استفاده میکند .از مجموعه افکار او سه دستهبندی را میتوان ترسریم
کرد:
.1

دولت در حال ملیشدن بومی

.2

اقلیتهای ملی

.3

و نهای بیرونی

در دسته اول ،واحدی کامالً ناهمگون بهلحاظ قومی وجود دارد؛ ولی نخبگان جامعه برهعنروان
پوششرری عمر مرریکننررد کرره گررویی ملترری یکپارچرره دارنررد؛ ولرری در دسررته دو  ،اقرروا برره نرروعی
خودآگاهی رسیده و درخواست خودمختاری دارند که این درخواست گاه به نزاع نیز مریانجامرد.
در دستهبندی سو بروبیکر ،بخشی از جامعه احساس تعلطخا ری به آن سوی مرز مصنوعی دارد و
ملت اصلی خود را فرای مرزهای کشرور

جسرتوجرو مریکنرد کره ایرن هرم بره درگیرریهرای

مرزنشینان با دولت مرکزی مریانجامرد و رکرن سررزمینی دولرت ر ملرت مردرن را همرواره تهدیرد
میکند.
الب این جوامع با نوعی آشفتگی پیوسته مواجه هستند ،بهخصروص در تصرمیمات ملری هری
موضع واحدی از سوی اقشار و اقوا مختلق مشاهده نمیشود (زرگر.)93 :1386 ،
1 Brubaker
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بیشک نقش استعمار را در این الگو نمیتوان نادیده گرفت .استعمار با شعار عمران و آبرادانی
و با عنوان مدرنیته ،درحقیقت برا هردف ترأمین منرافع اسرتعمارگران اقردا بره تشرکی دولرتهرای
دستنشانده در کشورهای قفقاز ازجمله جمهوری نوتأسیس آرربایجان که سرط بسریار پرایینی از
توسعهیافتگی ،هم در بعد ملموس و عینی (توسعهیافتگی اقتصادی) و هم در بعد یرمرادی (توسرعه
سیاسی) دارند ،نهتنها موجبرات دولرت ر ملرتسرازی را فرراهم نکررد؛ بلکره برا بره قردرترسراندن
دولتهای با پایگاه و خاستگاه پایین اجتماعی که مقبولیرت عمرومی ندارنرد ،رونرد رشرد دولرت ر
ملتسازی در این منا ط را بسیار کند کرده و آنرا به واپسماندگی کشانده است.
فعاالن آرربایجانی معتقدند که آمریکا و ررب از سررکوب مطالبرات مردنی مررد جمهروری
آرربایجان حمایت میکنند و سکوت رب را نشانهای از رضایت آنان تلقی کرده و باعث بردبینی
بیشتر مرد به ربیها شده است .به مروازات نبرود آزادی بیران و دموکراسری در ایرن جمهروری و
ادعای استقرار دموکراسی و ایجاد آزادیهای مدنی که هی گاه نیز محقط نشرد ،ایرن کشرورها در
منطقه نفور کرده و پایگاههای خود را در این جمهوری تثبیت کردند .سرکوت مجرامع برینالمللری
داعیهدار دفاع از حقوق بشر و برقرارکننده دموکراسی در مقاب ظلم آشکار خاندان علیاف بهجرز
در موارد حادی که به گزار های سطحی از این کشور در سط مجرامع برینالمللری اکتفرا شرده،
نشانی بر وجود منافع پشتپردهای دارد که دولتمردان جمهوری آرربایجان بهعنوان حطالسکوت
به دول ربی اعطا کردهاند .زندانیکردن تعداد زیادی از مرد با اجرای سیاستهای ضردمذهبی و
ضددینی و اعمال انواع شکنجه در حط زندانیان سیاسی بارها توسط رسانهها شنیده شده است؛ ولی
نشانهای از تغییر در رفتار این ر یم در رعایت حداق حقروق شرهروندی و سیاسری مشراهده نشرده
است .آزادی مطبوعات مسأله بعدی است که همان میزان محدودیت که برای فعالیتهرای مرذهبی
توسط دولت اجرا می شود به همان نسبت نیز در برابر مطبوعات آزاد محدودیت ایجاد شده اسرت.
درواقع دولت با کوچکترین اعتراض و انتقادی علیه سیاستهای خود برخورد میکند و بنابه اعال
سازمان خبرنگاران بدون مرز ،این جمهوری دومین کشور به حیرث آمرار زنردانیان خبرنگرار را در
منطقه دارد (آجیلی.)1394 ،
چرخه سرکوب و تضعیق مخالفان در جمهوری آرربایجان که برا حمایرت برخری کشرورهای
منطقه شدت بیشتری نیز یافته ،نتیجه ملموسی برای حاکمیت علیافها داشته است .یکی از عوام
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موفقیت الها علیافها برای ابقای خود ،داشتن رقبای ضعیق و متکثر است؛ امرا یکری از عوامر
ضعق اپوزیسیون در جمهوری آرربایجان نیز تشدید سرکوب مخالفان از سوی حکومرت اسرت و
همین عوام  ،به موفقیت الها علیافها در سرکوب و همچنین پیروزی قا ع در مقاب گروههرای
متکثر مخالق آرربایجانی است که بهر م تشکی ایتالفها در انتخاباتها ،عمالً قادر به رقابت برا
حزب حاکم آرربایجان نوین نیستند (عابدی.)54 :1394 ،
فضای داخلی جمهوری آرربایجان به تأثیراتی بیستگی دارد که از منا قی خاص بر ک کشور
اثرگذار است .مناقشه موجود در قرهباغ و حضور یرمستقیم برخی قدرتهای منطقرهای و جهرانی
در جنگ اخیر  ،2021مهمترین تأثیرات را بر دولتمردان این کشور گذارده و باعرث اهمیرتیرافتن
ارتش در این کشور بهعنوان رکنی تعیرینکننرده در مناسربات سیاسری شرده و هزینرههرای نظرامی،
زندگی مرد را بهشدت تحتالشعاع قرار داده است.
یکی دیگر از منا ط بسیار مهم ،نخجوان است که زادگاه سیاسیون معروفری مثر ایل ریبیرک
میباشد .برخالف منطقه قرهباغ ،نخجوان یکی از فعالتررین منرا ط در مشرارکت مردنی و سیاسری
محسوب میشود .حتی نظا های سیاسی این منطقه مث هیأتوزیران یا مجلس نخجروان نیرز نقرش
همافزا برای دولت مرکزی باکو را ایفا می کننرد .منطقره دیگرری کره بایرد از آن نرا بررد ،جزیرره
آبشوران است .این منطقه بهعلت حضور بیشترین جمعیت شهرنشین ،اهمیت خاصی بهخصوص در
فرایندهای سیاسی مث انتخابات دارد .از رفی بهخا ر وجود اکثر دفاتر حزبری و نیرز شررکتهرای
اقتصادی در این منا ط و بهخصوص در شهر باکو ،اهمیت بازخوردهای سیاسری در ایرن بخرش را
بیش از پیش نموده است (بیژن )1394 ،و کنشهای سیاسی ایرن منرا ط ،بررای هردایت قردرت در
باکو ،مورد توجه قدرتهای منطقهای است.

نقش قدرتهای خارجی در دولت ـ ملتسازی جمهوری آذربایجان
 -1ترکیه و راهبرد بازآفرینی امپراطوری عثمانی:
با فرض اینکه روسیه قفقاز جنوبی را بهعنوان دورنزدیک خود معرفی میکند ،رابطره ترکیره برا
جمهوری آرربایجان رابطهای عمیط در حوزههای قومی ،مذهبی ،اقتصادی و انر ی است کره پرس
از جنگ اخیر قرهباغ و حمایت همهجانبهای که از آرربایجان در برابر ارمنسرتان برهعمر آورد ،بره
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رابطه ای راهبردی و استراتژیک در آنکارا و باکو تبدی شده است .ترکیه اولین کشوری بود که با
استقالل جمهوریهای جدید در سال  ،1991آنان را به رسمیت شناخت .از دیگر سوی اینکه ترکیه
بهعنوان مدلی از یک دموکراسی نیمهاسالمی ر نیمهسکوالر معرفی شده است که همین امرر باعرث
نزدیکی بیشتر جمهوری آرربایجان به ترکیه اسرت (گلشرنپرژوه و دیگرران .)1388 ،در کنرار ایرن
مطالب باید تأکید شود که ترکیه در منطقه ،نقش شریکی قاب اعتماد را بررای ررب و آمریکرا در
منطقه ایفا میکند که در سیستمهای امنیتی منطقره حضروری فعرال دارد (پیمران ترابروزان.)1381 ،
همکاری نظامی ترکیه منجر به قدرتگیری هرچه بیشتر علیاف و بستهترشدن فضای نقد در برابرر
کاریزمایی شده که ناشی از پیروزی در جنگی چندین ساله نصیب خاندان علیاف و ارتش حرامی
او بروده اسرت .درواقرع همراهری ترکیره برهصرورت یرمسرتقیم منجرر بره تضرعیق رونرد دولرت ر
ملتسازی در آرربایجان شده است.
در فرایند انتقال انر ی نیز ترکیه توانسته است بهعنوان دروازه ورود منابع انر ی نقش خود را به
رب تحمی کند (خط لوله باکو ر تفلیس ر جیحان و ناباکو) و عملکرد ترکیه در قفقاز نیز پرس از
فروپاشی شوروی سابط همواره در جهت مخالق ایران و روسیه تعیین شده اسرت (عرامری:1387 ،
.)39
باید گفت که ترکیه همزمان سعی در پیشبرد دو رویکرد دولتسرازی و ملرتسرازی دارد و از
این حیث با سایر رقبای منطقهای متفاوت بوده و توانسته جایِ پرای بیشرتر و مسرتحکمترری هرم در
دولت و هم در بین مرد ایجاد کند.
 -2رژیم صیهونیستی و راهبرد ارتباط با مسلمانان و نزدیکی به ایران:
ر یم صهیونیستی که همواره سعی بر رهایی از قیرد و بنردهای انرزوای منطقرهای و برینالمللری
دارد ،سعی میکنرد ترا برا کشرورهای بیشرتری شرریک شرود و برا درک خرود از محردودیتهرای
ساختاری موجود در منطقه کوشیده است تا با نفور در برخی منا ط ،باب تجارت با کشورها را براز
کند که پس از فروپاشی شوروی ،جمهوری آرربایجان ازجمله کشورهایی است که بهدنبرال نفرور
در آن بوده است .بیش از کشور یرمسلمان ارمنستان ،کشور مسلمان جمهوری آرربایجان توانسرته
است برای ت آویو جذاب باشد .مهمترینِ این موارد که از قضا کمتر در رسانهها مطرح شده است،
مبحث مسلمانهای کشور جمهوری آرربایجان است کهاسرایی کوشریده اسرت ترا برا کشرورهای
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مسلمانی که زمینههای الز برای بهبود روابط ت آویو با آنها وجود دارد ،باب گفتوگرو را مهیرا
سازد .در میان سه کشور منطقه قفقاز ،آرربایجان تنهرا کشروری اسرت کره جمعیرت ایرن کشرور را
مسلمانان تشکی دادهاند و اسرایی نیز تال
خود با باکو به سایر زمینهها نیز گستر

گستردهای را معطوف داشته است تا روابط اقتصرادی

یابد .البته موضوع مهم دیگرری نیرز وجرود دارد کره آنرا

باید به ایران مرتبط دانست؛ زیرا ایران همواره بزرگترین تهدید علیه ر یم صهیونیستی بوده است و
آنها تال

دارند با استفاده از برخی کشورهای نزدیک (هم ازلحاظ جغرافیرایی و هرم پیونردهای

تاریخی ،فرهنگی و مذهبی) به ایران فشار بیاورند و از گستر

نفور ایران در جمهوریهای منطقره

قفقاز جنوبی و البته آسیای مرکزی ممانعت بهعم آورنرد (پایگراه تحلیلری الوقرت .)1396 ،1ایرن
نزدیکی البته شام تناقضهایی شده است؛ از یک سو باعث می ت آویرو بره تقویرت دیکتراتوری
خاندان علیاف و ارتش بهعنوان بازوی دولت مستقر شده و از سوی دیگر ،برای دلربرایی از مررد
باید از فرایندهای مدنی و دموکراسی و آزادیخواهی نیز حمایت کند کره در تضراد برا گرروه اول
است .همین بازی دوگانه اسرایی با دولت از یک سو و ملت از سوی دیگر ،منجر به تزاحمراتی در
تکمی فرایند دولت ر ملتسازی شده است.
 -3ناتو و راهبرد ضدروسی:
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ناتو سعی کرده است با کشورهای اروپای شرقی و متحدین
سابط اتحاد جماهیر شوروی رابطه برقرار کند ،به همین دلیر پرارهای از همکراریهرای ابرداعی را
بهوجود آورد تا ناتو را با چهره مسالمتآمیزتری نشان داده باشد .آنها با برنامرههرایی نظیرر برنامره
مشارکت برای صل  ،2باعث ایجاد محفلی برای نی به همکاری با تما جهران پرس از کمونیسرم و
رابطهای متفاوت شدند .با وجرود اینکره جمهروری آرربایجران عضرو نراتو نیسرت؛ ولری در برنامره
مشارکت برای صل نقشی فعال و عمده دارد .در مقاب ارمنستان کشوری است کره متحرد روسریه
بهشمار میآید؛ لذا ارمنستان نمیتواند به عضویت آن درآید .با مطالعه تاریخ ه چند سال اخیر باید
توجه داشت که در سال  ،1999جمهوری آرربایجان و گرجسرتان از امضرای مجردد پیمران امنیتری
مشترک تاشکند امتناع ورزیدند و از روسیه فاصله گرفتند و به همان نسبت به ناتو و رب نزدیرک
1. Alwaght.com
)2. Participation for Peace (PFP
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شدند (پورابراهیم و گودرزی .)16 :1390 ،حمایت ناتو نیز چون به افزایش قدرت ارتش و بهدنبال
آن نرالهای ارتشی منجر شده است ،باعث تسری نگاه زورمندانه و تحمیلی بیش از پیش به مرد
شده که ضمن برقراری سیاستهای امنیتی و سرکوبگرانه در داخ  ،منجرر بره پدیردارشردن حرس
تهاجمی نسبت به کشورهای منطقه شده است.
 -4روسیه و راهبرد حفظ حیاط خلوت:
روسیه که پیش از این و در زمان شوروی جایگاه دولتی قدرتمندی داشت ،برهدنبرال آن اسرت
تا قدرت سابط خود را مجدداً بهدست آورد و قدرت گذشته خود را احیا کند .ایرن احیرا در قفقراز
جنوبی بسیار سخت خواهد بود ،از این جهت پس از فروپاشی شوروی ،مسرکو بررای حفرظ منرافع
خویش در این منطقه مهم به نیروهرای نظرامی نیرز متوسر شرده اسرت .حضرور نراتو و آمریکرا در
جمهوری ارربایجان و تسریع فرایند استقرار نیروهای رب از نگاه روسیه ،مهمترین تهدیرد امنیتری
است (چانتوریتزه .)4-3 :2008 ،درحقیقت قفقاز و ماورای قفقاز برای روسیه چنان اهمیت دارد که
میتوان آنرا به «قلب استراتژیک» روسیه تشبیه کرد (کاظمی.)24 :2005 ،
روسیه را باید کشوری دانست که در فرآیند دولت ر ملتسازی در جمهوری آرربایجان ،نه در
دولتسازی و نه در ملتسازی نقش مثبتی نداشته و تأثیرگذاری خود را از ریط نقش منفی در این
فرآیند بهکار بسته است .در جایی که دولت علیاف تمای به رب داشته و روسیه را متحد دشمن
خود میداند و از سویی مرد نیز بهدلی خا رات اسرتمارگرانه خرود از شروروی سرابط تمرایلی بره
روسیه ندارند ،بحث از حمایتگری از دولتسازی یا ملتسازی وجاهتی نداشرته و نقرش روسریه را
باید بهعنوان قدرتی که نقش خود را با ایجاد اختالل یا عد ایجراد مزاحمرت در فرآینرد دولرت رر
ملتسازی دنبال میکند ،پی گرفت؛ بهعبرارت سرادهترر اگرر روسریه نسربت بره دولرت جمهروری
آرربایجان موضع منفی نداشته باشد ،پس توانسته که به نفع دولت و فرآیند دولتسازی نقش ایفرا
کند.
 -5آمریکا و راهبرد کنترل جهان:
هنگا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،سیاست آمریکا در قفقاز به کشور خاصی معطوف نبود
و اهداف سیاست آمریکا ،تقویت دموکراسی بود؛ اما در اواسرط دهره  90نفرت دریرای خرزر ایرن
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منطقه اهمیت یافت و هاب انر ی برای نیازمندیهرای اروپرا شرد .ررض از مفهرو «منطقره وسریع
دریای سیاه» پیوستن قفقاز جنوبی به بلغارستان ،رومانی ،مولداوی ،اوکراین ،روسیه و ترکیهای برود
که در مورد دموکراسیسازی با آمریکا انجا می گرفرت و باعرث شرد در آخرر سره کشرور قفقراز
جنوبی به گفتوگوی صل ناتو در  1994بپیوندند .بعد از حادثه  11سپتامبر و جنگ علیه تروریسم
به رهبری آمریکا در عرراق و افغانسرتان ،جمهروری آرربایجران پایگراهی راهبرردی بررای اسرتقرار
آمریکاییها برای اعزا محسوب میشد (نیکسی.)126 :2010 ،1
البته حضور آمریکا در جمهوری آرربایجان با زیباییهای شعاری بسریاری همرراه بروده اسرت،
ازجملره بهانرههررای حضرور آمریکرا در منطقرره شرام حمایرت از آزادی ،کمررک رذایی ،فعالیررت
یگانهای صل و کمکهای امنیتی است .هدف یکی از مهمترین برنامرههرای آمریکرا کره برا نرا
«خانهتکانی» مشهور است ،اشتراکگذاشتن ا العات امنیتی منطقه است.
در دستهبندی دیدگاه آمریکا در منطقه بر چند محور تأکید شده است:
 .1نگرانی از نفور اسال سیاسی به جمهوریهای قفقاز؛
 .2انزوای و مهار سیاستهای ایران؛
 .3مقابله با روسیه؛
 .4ارایه الگوی ترکیه برای منطقه (کنستانیتن.)2020 ،
درواقع آمریکا در یک بازی دوگانه که در ظاهر حمایت از مرد و دموکراسری خرواهی ولری
در با ن ضد ملت مسلمان آرربایجان است ،ی مسیر کرده که این موضوع در ایفای نقش واقعری
مرد در فرایند دولت ر ملتسازی اختالل ایجاد میکند.
 -6عربستان و گسترش وهابیت:
سابقه تروریسم در جمهروری آرربایجران بره بعرد از فروپاشری شروروی و زمران اسرتقالل ایرن
جمهوری بازمیگردد .تا قب از استقالل ،شوروی کمونیستی برا هرگونره مرذهبگرایری برهشردت
مقابله میکرد و نتیجه این فشارها در دوره پساشوروی آشکار شد و عکسالعم تندروانه بسریاری
از مسلمانان را به همراه داشرت .پرس از اسرتقالل ،فرصرتی فرراهم گشرت ترا مسرلمانان آزادانره بره
1 Nixey,
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فعالیتهای خود بپردازند و ازجمله اینکه با سرایر مسرلمانان منطقره و نیرز مسرلمانان تنردروی درون
روسیه ارتبان برقرار کردند .مشرکالتی مثر فقرر و بیکراری و سرایر معضرالت اقتصرادی ناشری از
استقالل نیز فشار مضاعفی را بره مسرلمانان جمهروری آرربایجران وارد سراخته برود ترا زمینره بررای
پیوستن به وهابیت بهصورت ناآگاهانه و در مواردی نیز آگاهانه افزایش یابد.
این شرایط فضای بسیار مناسبی را برای شک گیری گروههای افرا ی که اکنون به شبهنظامیران
مسلمان تغییر نا داده بودند ،فراهم کرد تا وارد فاز مسلحانه و فعالیتهای مبارزاتی شوند .ارتبا ات
گسترده شک گرفته در دوره پساشوروی با سایر گروههای مسلمان باعث شد در میان این گروههرا،
گروههایی از عربستان ،عراق و سوریه که وضع مالی بهتر و پشرتیبانهرای وهرابی سرعودی متمرولی
داشتند ،نفور بیشتری یافته و تفکرات خود را به دیگر منرا ط مسرلماننشرین جمهروری آرربایجران
گستر

دهند .جمهوری آرربایجان با قرارگرفتن در مجاورت اسرال گراهرای افرا ری دا سرتان و

چ ن ،همواره مکانی برای توسعه افرانگرایی و تروریسم بوده است (پاکآیین.)63 :1396 ،
حمایت کشورهای عربی حاشیه خلری فرارس برهخصروص عربسرتان از سرلفیان و وهرابیون در
آرربایجان ،با هدف کادرسازی و اعزا آنان به سوریه و عراق انجا میشد .در دسامبر سرال 2015
یکی از شبکههای تلویزیونی گزارشی از نحوه اعزا وهابیون و سرلفیهرا بره سروریه از آرربایجران
برای پیوستن به داعش پخش کرد .این گزار

کوچ گستردهای از مردمران برخری منرا ط شرمالی

آرربایجان به سوریه را برای پیوستن به تروریستهای تکفیری تأیید مریکررد (همران.)67 :1396 ،
ضمن اینکه بط برخی خبرهای تأیید نشده ،در جنگ اخیر قررهبراغ نیرز بخشری از نیروهرای مرورد
استفاده در جنگ از گروههای تکفیری که در جنگهای منطقه سازماندهیشده بودنرد ،بره منطقره
اعزا شدند.
جمیع موارد گفتهشده ما را به این نتیجه میرساند که عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی
متحد ،با استفاده از قرابت دینی سعی در تأثیرگذاری در فرآیند ملتسازی جمهوری آرربایجان به
نفع خود هستند .هرچند که در سالهای اخیر گاهاً کمکهای مالی نیز به دولت علیاف شده ولری
آن نیز نه در جهت تقویت فرآیند دولتسازی و تقویت دولت ،بلکه در جهت تأثیرگزاردن بر ملت
آرری با ابزار دولت بوده است.
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 -7ایران و راهبرد ثبات منطقهای:
خأل به وجودآمده ناشی از فروپاشی اتحراد جمراهیر در مقیاسری براال موجرب گردیرد ترا شراهد
افزایش حضور آمریکا در منطقه باشیم .از سویی بحران قرهباغ برا توجره بره ظرفیتری کره در ایجراد
بیثباتی در جمهوری آرربایجان و منطقه دارد ،تهدیدی برای امنیت ملی ایران قلمداد مریشرود .از
مشکالت ایران در قفقاز که از مشک موجود بین ایران و آمریکا ریشه گرفته است ،محردودکردن
نفور آمریکا در منطقه نزدیک است .ایران که از نفور رب با رهبرری آمریکرا در منطقره نگرران و
حضور منطقهای ترکیه را در راستای سیاست آمریکا تلقی میکند ،مجبور شده است سیاسرتهرای
خود را با محوریت رقیب آمریکا یعنی روسیه ،تنظیم کند .عالوهبرر ایرن ،ایرران برهدلیر بریثبراتی
موجود باألخ

در جمهوری آرربایجان ،با هرگونره تحریکرات افرا ری دینری و قرومی مخالفرت

کرده است (کرمی.)13 :1387 ،
در یک دسته بندی بهتر باید گفت کره حضرور آمریکرا و ر یرم صهیونیسرتی ،حضرور نراتو در
منطقه ،جنگ لفظی و شدید میان روسیه و ترکیه در این جغرافیای کوچک ،فعالیتهای تروریستی
ضدایرانی در جمهوری آرربایجان با کمک منابع ا العاتی و امنیتی آمریکا و اسرایی و هرمچنرین
حضور نهادهایی نظیر بنیاد سوروس و تال

برای منزویکردن ایران در منطقه ،چالشهرای جردی

است که ایران از جانب همسایه شمالی خود با آن مواجه است (بهشتیپور.)111 :1392 ،
همه این عوام موجب شده که جمهوری اسالمی ایران نتواند بهعنوان برازیگری فعرال در ایرن
جغرافیای پرتزاحم نقشآفرینی کند .برخی چنین تصور میکنند که حمایت ایران در جنرگ 2021
قرهباغ از جمهوری آرربایجران درنهایرت بره نفرع مسرلمانان نخواهرد برود و برا برشرمردن اقردامات
ضداسالمیِ دولت سکوالرِ علیاف ،خصوصاً ضدشیعیان ایرن کشرور ،درصردد اثبرات ایرن فرضریه
هستند که حمایت از علیاف ،به زیان روند دولت ر ملتسازی در جمهوری آرربایجان خواهد بود
و بر این عقیده هستند که اقدامات حمایتیِ جمهوری اسالمی از دولت جمهوری آرربایجان با شعار
حمایت از کشوری اسالمی ،در عین حال که امری الز و ضروری است ،باید با نگاهی بلندمدت،
دربرگیرنده منافع همزمانِ دو رکن دولت ر ملت؛ یعنی حکومت و مرد باشد و حمایت یراصولی
با قوتگرفتن یک رکن موجب ضعق رکن دیگر نشود و حسب تجربه سالهرای بعرد از پیرروزی
انقالب اسالمی ،با توجه به نقان قوت انقالب اسرالمی ،تأثیرگرذاری برر سیاسرتهرای کشرورهای
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منطقه را از دری ه فعالیتهای عا المنفعه گروههای مردمی (مسلمان ،ارمنی ،اقلیتها) پیگیری کند
که سود آن هم به دولت مستقر و هم به ملت رسیده و روند تکاملی دولت ر ملتسازی را نیز بهبود
میبخشد.

نتیجهگیری
روال حکومتداری خاندان علیاف در جمهوری آرربایجان ی چنرد دهره اخیرر برهگونرهای
بوده که با وجود داشتن زعامت ملتی با اکثریت شیعه و مسلمان ،شیوه حکمرانی امنیتری ر سرکوالر
بهجای مدنی ر اسالمی را برگزیده است و الجر امتداد آن به ضدیت با همسایه شیعی آرربایجران؛
یعنی ایران نیز رسیده است .ی این سالها هرگونه حمایت از دولت ،جهت کمک به بهبود اقتردار
آن که از شاخصههای مهم فرایند دولت ر ملتسرازی اسرت ،برهجرای تأثیرگرذاری مثبرت در ایرن
پروسه ،منجر به تضعیق تأثیر رکن دیگر یعنی مرد ساالری و ملتسازی شده اسرت و برا افرزایش
قدرت دولت نظامی ر امنیتی خصوصاً پس از پیروزی بر ارمنستان در جنرگ اخیرر قررهبراغ ،انردک
روزنههای نقد مدنی سیستم ،به بهانه وحدتشکنی بستهتر شده است و روند تبدی شدن به دولت ر
ملتی منسجم با ویژگیهای پیشگفته که توسعه سیاسی را توأمران برا توسرعه اقتصرادی ،هرم درون
مرزهای خود و هم در همسایگی جمهوری اسالمی فراهم آوَرَد ،بریش از پریش از دسرترس خرارج
شده است ،درواقع همان مسیری که بلشویکها و کمونیستها در اداره ایرن بخرش جغرافیرایی در
پیش گرفته بودند با اندک تغییری ولی با نا یک کشور تازهتاسیس توسط دولت علیافها ادامره
یافته و شاخصههایی که ملت به موجب آن ،دولت را از آن خرود و برخواسرته از رأی خرود بدانرد
کمرنگتر شده است.
درواقع معادله دولت رر ملرتسرازی در جمهروری آرربایجران بره رقرابتی برین دولرتسرازان و
ملررتسررازان منطق رهای و فرامنطق رهای تبرردی شررده اسررت و هررر کرردا از قرردرتهررای خررارجی بررا
درنظرگرفتن مزیت نسبی خود سعی در اثرگذاری در فراینرد دولرت ر ملرتسرازی ایرن جمهروری
جدید را دارند .آمریکا ،ر یم صهیونیستی و اروپاییها با توجه به هژمونی مالی ر نظامی خود ،بیشتر
تمرکز خود را در حمایتگری از وجه نظامی و امنیتی حکومت علیاف و رشد فرآیند دولتسرازی
به جهت اهداف امنیتی و اقتصادی خود معطوف داشتهاند .در این بین دو کشور وجرود دارنرد کره
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نقشی متفاوت دارند؛ اولین آنها ترکیه است که همزمان هم به دولت و هم به ملت توجه دارد ،هر
دو فرایند دولتسازی و ملتسازی را با هم پیش برده و نگاهی دوسرویه هرم در قردرتبخشری بره
دولت علیاف و هم هویتسازی برای ملت آرری ر ترکی دارد؛ به همین روی نسبت به سایر رقبرا
توانسته جایِ پای بیشتری در این کشور داشته باشد .دومین کشور متفاوت ،روسیه است .سیاسرت-
های ضداسالمی دولت کمونیستی شوروی سابط در این منطقه و تبلیغات روسهراسری رسرانههرای
جریان اصلی موجب گردیده که روسیه ازسوی ملت مسلمان جمهوری آرربایجان و نیز دولت این
کشور کمترین اقبال را بین رقبا داشته و صررفاً ترأثیرگزاری آنهرا در فرآینرد دولرت ر ملرتسرازی
جمهوری آرربایجان ،نه از شیوههای مرسو ایجابی و حمایتی بلکره از فرآینردهای سرلبی پیگیرری
شود .در سوی دیگر کشورهایی مث عربستان و ایران ،بره جهرت داشرتن مزیرت نسربی فرهنگری و
اسالمی ،به ملتسازی گرایش دارند و در تالشند که با همراهکردن مرد با سیاسرتهرای خرود بره
اهداف خود در دولت نیز برسند.
در این میان ،جمهوری اسالمی ایران باید با استفاده از مزیت انقالب اسالمی که کارآمردی آن
ی گا اول انقالب به اثبات رسیده ،در گا دو نیز با اولویرتدادن بره ملرتسرازی و حمایرت از
گروههای مردمی در جمهوری آرربایجان ،همزمران برا توسرعه فعالیرتهرای اجتمراعی و فرهنگری،
زیرساخت فکری توسعه سیاسی و مرد ساالری در این کشور را جهت سرعتبخشیدن بره تکمیر
فرآیند دولت ر ملتسازی فراهم آورد.
جمهوری اسالمی در سیاستهای آتی خود با توجه به این نکته کره اکثریرت مررد جمهروری
آرربایجان شیعه میباشند ،باید با اتخار سیاستی عملگرایانره ،تروان خرود را متوجره پررنرگکرردن
حضور مرد جمهوری آرربایجان در ساخت سیاسی کشور خرود و ضرریبدادن بره دموکراسری و
مرد ساالری در این کشور و مراجعه به رأی حداکثری مرد و آزادیخواهی و حقوق بشر نمایرد.
ی جمهوری آرربایجران ،انتخراب ایرن راهبررد از سروی جمهروری اسرالمی ایرران،
در شرایط کنون ِ
اگرچه در ظاهر به شعارهای ظاهری رب شباهت دارد؛ ولی موجب عکس اهداف آنهرا خواهرد
شد و در مسیر تحقرط خواسرت مررد جمهروری آرربایجران و احقراق حقروق مردنی و شرهروندی
مسلمانان آرری و شک گیری دولتی قویتر با پشتوانه اکثریت ملت خواهد بود .بیعری اسرت کره
خواست جمهوری اسالمی ایران نیز داشتن همسایهای با حکومتی با ثبات و برخاسرته از اراده ملرت
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

275

بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ـ ملتسازیِ جمهوری آذربایجان با تأکید بر نقش جمهوری اسالمی ایران

خود است و تکمی فرآیند دولرت ر ملرتسرازی در جمهروری آرربایجران ،بره ثبرات منطقره و در
میانمدت ،به رونط اقتصادی این جغرافیا و در بلندمردت ،بره همگرایری سیاسری کشرورهای منطقره
منت شده و همه مرد منطقه از آن بهره خواهند برد.
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Government-making is one of the strategic issues that has received serious
attention in Iran in recent years. Addressing this issue in the Islamic Republic
becomes even more important when the newly established country of the
Republic of Azerbaijan with a majority Shiite population is on the way to this
process and directly affects the security of the Islamic Republic. This study seeks
to answer the fundamental question of what is the role of foreign actors in the
process of state-building of the Republic of Azerbaijan so far and what strategy
should the Islamic Republic adopt in this regard? The findings of the analysis of
the research hypothesis in a descriptive-analytical manner will show that the main
failure of this country in the process of state-building, in addition to internal
issues, is strongly influenced by external factors that strengthen the security
dimension. And the fibrous system is constantly intensifying internal disruptive
factors and unbalanced development. On the other hand, the Islamic Republic of
Iran, by adopting a foreign policy based on dignity, wisdom and expediency based
on friendship with its neighbors, has tried to manage tensions in the NagornoKarabakh conflict and despite repeated emphasis on the rights of the Republic of
Azerbaijan In this region and facing the Islamic Revolution, especially in the
media, in the form of pan-Turkish mischief, he has been accused of supporting
Armenia against the Muslim nation of Azerbaijan and has not been able to turn his
goodwill into strategic and stable relations with the government.
Keywords: The Republic of Azerbaijan, Caucasus, State -Nation –Building,
State -Building, Nation -Building.
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